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 مقدمه

های عضویت در گروه نشناسا نروا ازنظرگیری هویت افراد یک جامعه است. مذهب یکی از عوامل اصلی در فرآیند شکل

دین و مذهب همواره از  است. یگانگیازخودبچون سپری در برابر ها، همبه این گروه خاطرتعلقی و بمذه -اجتماعی

 ادایجترین عناصر از مهماست و از سوی دیگر  ات در روابط اجتماعی و سیاسی بودهبنظم و ث جادنیرومندترین عوامل ای

وجود داشته است و قدمت های مذهبی از دیرباز به همین علت پیوستن به گروهستگی اجتماعی در سطح جوامع است. بهم

ای هحمایت تحتبودند که  هااقلیت از ی نخستین گروهبهای مذهاقلیت ،ای تاریخ است. بر همین اساسها به درازاین گروه

 رشد آگاهیو  آمریکا ،های فرانسهبالانق ناز رخدادهای تاریخی همچو سپ هاسایر اقلیت .قرار گرفتند المللینب قحقو

 ،در این میان .(116: 1396)فضائلی، کرمی و اسدی،  قرار گرفتند المللحقوق بینتحت پوشش و  تیموردحماملی بود که 

ها در برخورداری از حقوق پیدا و اهمیت روزافزونی که بحث برابری انسان قدمت این موضوعالمللی با توجه به جامعه بین

داد.  انجامهای دینی اقلیت ژهیوبهها حمایت از اقلیتسازی گفتمان نهادینهبرای  یهنجار ساز منظوربههایی را د، تالشکر

 شدهاشارههای مذهبی عام و خاص به حقوق اقلیت صورتبهاسناد این در قالب اسناد سازمان ملل تبلور کرد. در ها این تالش

 است قرارگرفته موردتوجهها مذهبی در دو قالب آزادی مذهبی و حقوق اقلیت یهاحمایت از اقلیت ،از سوی دیگر است.

های متعدد حول محور اقلیت ها و صدور بیانیهگیری کنوانسیونرغم شکلعلیاما  .(128: 1396)فضائلی، کرمی و اسدی، 

 عدم اصل تحت کلی یاگونهبه این مفهومالبته (. 133: 1382هنوز تعریف رسمی از آن ارائه نشده است )لسانی،  ،مذهبی

با توجه به جمیع جهات،  .( ,2002Jayawickrama :174)است  شدهرفتهیپذ و مسلم امری بشر، حقوق نظام در 2تبعیض

دارای  وباشند گروهی از افراد که جمعیتی کمتر از بقیه مردم کشور یا ایالتی از کشور داشته »توان اقلیت مذهبی را می

ستگی دارند اما بهم ساحسا ،هاخصایص و ویژگین مذهب و اعتقاداتی متفاوت با سایر اعضای جامعه بوده و برای حفظ آ

 «مشارکت و حاکمیت ندارند ،همانند اکثریت ن وو با فرصت یکسا مؤثر طوربهدر اداره جامعه  ژهیوبههای مختلف در عرصه

 (.120: 1396)فضائلی، کرمی و اسدی، تعریف کرد 
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 هاي دینیاقليتدر باب  اسناد عام

  1دمتحور ملل منش -

ی بدون های اساسری آنان از حقوق و آزادیورداهمه افراد و برخاوی ولی بر تس کر نشده استذ هاتنامی از اقلیدر منشور، 

 اشاره دارند. مسئلهمنشور به این  76و  55، 13 و مواد مقدمه شده است. دیتأکاز حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تبعیض 

هایی را فراهم موجبات انجام مطالعات و صدور توصیهی، مجمع عمومی نسبت به اموردارد که اقرار می 13بند اول ماده 

 هب کمک و بهداشتی و آموزشی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هایرشته در المللیبین همکاری ترویج» ازجمله کندمی

نیز  55بند سوم ماده «. بو مذه زبان جنس، نژاد، حیث از بعیضت بدون همه برای اساسی هایآزادی و بشر حقوق تحقق

 بدون همه برای اساسی هایآزادی و بشر حقوقبه  مؤثر و جهانی احترام»ی مانند امور متحد ملل سازماندارد که اعالم می

در باب مقاصد سازمان ملل متحد در  76بند سوم ماده  نماید.را تشویق می« مذهب یا زبان و جنس نژاد، حیث از تبعیض

 و ربش حقوقبه  احترام حس تشویق»دارد که یکی از اهداف اصلی قیمومیت، عبارت است از موضوع قیمومیت نیز اقرار می

 ملل تمام که معنی این تقویت و مذهبی ،زبانی ،جنسی ،نژادی تمایز بدون باشندمی اساسی ،عموم برای که هاییآزادی

 .«باشندمی یکدیگر نیازمند جهان

  2ميه جهانی حقوق بشرالاع -

از همه افراد  برخورداری هاین اعالمیه ب 2در ماده ولی  است برده نشده هاتنامی از اقلیمنشور،  مانندبهدر اعالمیه نیز 

 هیچبی هاانسان همه»دارد که این ماده اقرار می شده است. دیتأکاز حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب بدون تبعیض حقوق 

 عیاجتما خاستگاه دیگر، عقیده هر یا سیاسی عقاید مذهب، زبان، جنسیت، رنگ، نژاد، از اعم باشند که هرسان از تمایزی

 .«انداعالمیه این در مطرح هایآزادی و حقوق تمامی سزاوار باشند، که جایگاهی هر در یا تولد محل دارایی، ملی، و

  4اجتماعی و فرهنگیاقتصادي، وق المللی حقيناق بميث و 3للی حقوق مدنی و سياسیالماق بينميث -

 یمذهب یا زبانی جنسی، تبعیض نژادی، هرگونهبدون  شدهمطرحبه بحث برخورداری افراد از حقوق  2در هر دو میثاق، ماده 

 حقوق المللیبین میثاق 2و بند دوم ماده  سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق 2بند یک ماده است.  دهکر دیتأک

 در مذکور حقوق اعمال که شوندمی متعهد میثاق این طرف کشورهای»دارند که اقرار می فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 نشاءم دیگر، عقیده هرگونه یا سیاسی عقیده مذهب، زبان، جنس، رنگ، نژاد، حیث از تبعیض نوع هیچ بدون را میثاق این

 «.نمایند تضمین دیگر وضعیت هر یا نسب ثروت، اجتماعی، یا ملی

                                                           
1 Charter of the United Nations 
2 Universal Declaration of Human Rights 
3 International Covenant on Civil and Political Rights 
4 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 



 

 

  1کودكوق حقکنوانسيون  -

تبعیض  هرگونهاعمال به بحث برخورداری کودکان از تمام حقوق این کنوانسیون بدون  2در این کنوانسیون نیز ماده 

 ،کنوانسیون طرف کشورهای»دارد که این کنوانسیون اقرار می 2بند یک ماده  شده است. دیتأکتبعیض مذهبی  ازجمله

 بدون کنندمی زندگی هاآن قضائی حوزه در که کودکانی تمام برای است شدهگرفته نظر در کنوانسیون این در که را حقوقی

 عدم ،مال ،اجتماعی و قومی جایگاه ،ملیت ،سیاسی عقاید ،مذهب زبان، جنسیت، ،رنگ نژاد، جهت از تبعیضی گونههیچ

 .«نمود خواهند تضمین و شمرده محترم ،قانونی قیم یا و والدین یِشخص احوال سایر یا و تولد ،توانایی

 

 هاي دینیاقليت در باب اسناد اختصاصی

  2کشیجرم نسليون منع و مجازات کنوانس -

کی و ی استکشی است. این ماده در باب تعریف نسل بردهنامهای مذهبی مشخص از اقلیت طوربهاین کنوانسیون  2ماده 

 کلمه مفهوم فعلی معاهده در»دارد که این کنوانسیون اقرار می 2ماده  داند.های مذهبی میهدف را اقلیتهای از گروه

 ارتکاب مذهبی یا نژادی و قومی و ملی هایگروه یا تمام نابودی نیت به که است ذیل مشروحه اعمال از یکی "کشینسل"

 ...«.و  گروه آن یاعضا قتلاز  اندعبارتاین اعمال . گردد

   3آموزش در زمينه تبعيض با کنوانسيون مبارزه -

های ها، از اقلیتآموزش بر تحمل و درک اقلیت ریتأثدر باب  5این کنوانسیون در باب تعریف تبعیض و در ماده  1در ماده 

 مایز،ت هرگونه شامل تبعیض اصطالح کنوانسیون این در»دارد که این کنوانسیون اقرار می 1ماده  شده است. بردهناممذهبی 

 ری،دیگ عقیده هر یا سیاسی عقیده مذهب، زبان، جنسیت، رنگ، نژاد، اساس بر که است اولویتی یا محدودیت محرومیت،

دارد که نیز اقرار می 5بند یک ماده ...«.  و آیدمی وجود به تولد شرایط یا اقتصادی وضعیت ،ملی یا اجتماعی خاستگاه

 ودش داده سوق بنیادین هایآزادی و بشر حقوق به احترام تقویت و انسانی شخصیت کامل توسعه جهت در باید 4آموزش»

 زمانسا هایفعالیت و کندمی کمک مذهبی یا و نژادی هایگروه ملل، تمامی میان دوستی و بردباری تفاهم، به خود این که

 «.بخشدمی ارتقاء را صلح تداوم جهت در ملل

 حقوق مدنی و سياسیالمللی ميثاق بين -

به  27در ماده  زینخاص  طوربهپردازد، عام به بحث عدم تبعیض مذهبی می صورتبه کهآن 2این میثاق عالوه بر ماده 

 شدهشناختهحق برخورداری آنان از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت این ماده، در  است. کردهاشارههای مذهبی اقلیت

                                                           
1 Convention on the Rights of the Child 
2 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
3 Convention against Discrimination in Education 
4 Education 



 

 

 متعلق افراد دارند، وجود زبانی یا مذهبی نژادی، هایاقلیت که کشورهایی در »دارد که اقرار میاین میثاق  27. ماده است

 ینید فرایض انجام و ابراز و فرهنگ از مندیبهره خود، گروه اعضای سایر با اجتماع تشکیل حق از نباید را هااقلیت این به

 «.نمود محروم خودشان زبان کاربرد و

 

 هاي دینیمرتبط با آموزش اقليتاسناد اختصاصی 

  1یا عقيده مذهب اساس بر تبعيض و نابردباري نوع هر محو اعالميه -

 ملل، سازمان عمومی مجمع های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم دارد. در اولین قدم،صدور این اعالمیه ریشه در سال

ر ب اذیت و آزار به فوری دادن پایان با بشردوستانه منافع صادر کرد که میالدی با این مضمون 1946 ای را در سالقطعنامه

 فرعی کمیته نویسی توسطپیش ازآنپس .(Keane & Waughray, 2017: 3) است مذهبی و نژادی تبعیض اساس

 ارائه و به بحث گذاشته شد 3بشر حقوق کمیسیون نویس درپیش شد. این تهیه 2هااقلیت از حمایت و تبعیض از پیشگیری

(Taylor, 2012: 237). تبعیض به مربوط مسائل که گرفت تصمیم عمومی مجمع سوم کمیته میالدی، 1962 سال در 

 و پیشنهادی هایاعالمیه تهیه خواستار ،جداگانه قطعنامه دو اساس در همین رب و از هم جدا کند را مذهبی و نژادی

 هرچند. (Keane & Waughray, 2017: 4)شد  مذهبی تحمل عدم و نژادی موضوع تبعیض با جداگانه هایکنوانسیون

مذهب  اساس بر تبعیض و نابردباری نوع هر محواعالمیه های مذهبی تصویب نشد اما سرانجام کنوانسیونی با عنوان اقلیت

. این اعالمیه (OHCR, 2019) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدمیالدی  1981نوامبر  25در  یا عقیده

  (.United Nations, 2019a) تصویب شد یریگیرأبدون 

مذهب اشاره  و وجدان فکر، آزادی حقبه 1است. بند یک ماده  شدهاشارهدر سه ماده به آموزش  یطورکلبهاعالمیه این در 

 و انتخاب در والدین حقبه 5بندهای اول و دوم ماده . هستمناسک مذهبی  5و تمرین 4این حق شامل تدریس دارد.

والدین یا در صورت » دارد کهقرار میاکودکان اشاره دارد. بنده یک این ماده  مذهبی و اخالقی هایآموزش ساماندهی

خود و با توجه به آموزش  هزندگی در خانواده را مطابق با مذهب یا عقیدشیوه  دارندحقهای قانونی کودک قیم مقتضی

هر »دارد که  دیتأکهمچنین بند دوم نیز  .«باید طبق آن تربیت شود، سازمان دهندها کودک میآن ازنظراخالقی که 

مند بهره های قانونی خودقیممطابق با خواست والدین یا  یوپرورشآموزشکودکی به لحاظ مذهبی یا عقیدتی، حق دارد از 

. های قانونی اوستکرد که مخالف با تمایالت والدین یا قیم یتدریستوان او را در مورد مذهب یا عقیده، وادار به شود و نمی

است.  ذکرشده عقیده یا مذهب اظهار آزادی به مربوط مصادیق  از نیز تعدادی 6در ماده  .«اصل محوری، منافع کودک است

                                                           
1 The Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief 
2 Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 
3 United Nations Commission on Human Rights 
4 Teaching 
5 Practice 



 

 

های مناسب با این مذهب یا عقیده در مکان هایتدریس آموزه"ترین مصادیق آن یعنی بند پنجم این ماده به یکی از مهم

 پرداخته است.  "هدف

  1زبانی و مذهبی نژادي، ملی، هاياقليت به متعلق افراد حقوق به مربوط اعالميه -

ه تر کای جامعمذهب یا عقیده، شرایط برای صدور اعالمیه اساس بر تبعیض و نابردباری نوع هر پس از صدور اعالمیه محو

 اشخاص حقوق میالدی فراهم شد. بر همین اساس، اعالمیه 1992باشد در سال های مذهبی حقوق اقلیت رندهیدربرگ

 با توافق اکثریت  135/47 قطعنامه میالدی و طی 1992 دسامبر 18 در زبانی و مذهبی قومی، ،ملی هایاقلیت به متعلق

ریشه تصویب اعالمیه مذکور در  یطورکلبه .(United Nations, 2019b) رسید ملل سازمان عمومی مجمع تصویب به

ردازد پمی های نژادی، مذهبی یا زبانیاقلیتقرار دارد. این ماده به حقوق  سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق 27ماده 

(Wheatley, 2005: 43.)  

 4 ماده غیرمستقیم به موضوع آموزش پرداخته است. در صورتبهمستقیم و یک ماده  صورتبهدر این اعالمیه، یک ماده 

 شدهپرداخته نمایند، اتخاذ هااقلیت هایآزادی و حقوق تحقق در جهت باید که تدابیری راستای در هادولت تعهدات به

است. بندهای سه و چهار این ماده به وظایف دولت در جهت حق آموزش به زبان مادری و حق آموزش برای آگاهی از 

اند در حد ها موظفدولت»دارد که اقرار می 4های مذهبی اشاره دارد. بند سه ماده اقلیت ازجملهها های خاص اقلیتویژگی

زبان مادری یا کسب آموزش به زبان مادری  2آ  یادگیریها امکان تعلق به اقلیتامکانات، تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا افراد م

آموزش اتخاذ  ٔ  نهیدرزماند در صورت لزوم، تدابیری ها موظفدولت» دارد کهو بند چهار نیز بیان می «خود را داشته باشند

، تشویق شود. افراد متعلق برندیمها به سر نهایی که در قلمروی آها، زبان و فرهنگ اقلیتکنند تا آگاهی از تاریخ، سنت

نیز  2عالوه بر این، بند چهار ماده  .«ها باید امکان یادگیری و شناخت جامعه در تمامیت آن را داشته باشندبه اقلیت

 دارندحقها اشخاص متعلق به اقلیت»دارد که مقرر می 2آموزش اشاره دارد. بند چهار ماده  مسئلهبه  میرمستقیغ صورتبه

ا، هتوانند انجمنها برای حفظ و ادامه زندگی فرهنگی یا دینی خود میاقلیت .«های خود را تشکیل دهند و حفظ کنندانجمن

 هبیهای مذبر همین اساس اقلیت. کنند سیتأسنهادهای آموزشی یا دینی تشکیل و  ازجمله ها یا مراکز فرهنگیباشگاه

  .نهادهای آموزشی دینی تشکیل دهند ازجملهها یا مراکز فرهنگی ها، باشگاهتوانند انجمنمینیز 

 

 ضرورت و اهميت موضوع  زمينه صدور،

                                                           
1 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 
2 Learn 



 

 

 هایهمکاری به دستیابی منظوربهاز جنگ جهانی دوم  شدهحاصلترین دالیل صدور این اسناد، توجه به شرایط مهم

ه حقوق توجه ب مسئلهنژاد، زبان، مذهب و عقیده است. اما ناشی از  تمایز بدون بشر حقوق به احترام ترویج برای المللیبین

برای  ،المللیدر میان اسناد مهم بین گردد.تر از اسناد صادره پس از جنگ جهانی دوم برمیهای مذهبی به خیلی قبلاقلیت

. این معاهدات به است شدهاشارهی مذهبی هااقلیت میالدی، به 1648 مصوب 1اولین بار در معاهدات صلح وستفالی

شان مطابق با کلیسای رسمی نبود، حق انجام مناسک مذهبی را در مالء عام که فرقه هایینشینشاهزادهمسیحیان ساکن 

های مقررات در خصوص حمایت از اقلیت این معاهدات، اولینترتیب بدین کرد. می اءدر ساعات مشخصی از روز اعطو 

وضعیت میالدی،  1878 مصوب 2معاهده برلین عالوه بر این،کرد.  ینتدو را هاات آنآزادی انجام عباد نیتأممذهبی و 

الگویی برای نظام حقوقی  عنوانبههای مذهبی اعطا کرد که بعدها در چارچوب جامعه ملل گروهاز ای به برخی حقوقی ویژه

میالدی نیز  1789مصوب میه حقوق بشر و شهروند فرانسه الدر اع .(53: 1395)اخوان،  قرار گرفت مورداستفادهها اقلیت

: 1396شده است )فضائلی، کرمی و اسدی،  بردهناممبارزه برای حقوق انسان  دستاورد ترینمهم عنوانبه مذهبی از آزادی

فت. ر قرار گراقلیت مذهبی در دستور کا ژهیوبهها اقلیت مسئله بازهمپس از جنگ جهانی اول و تشکیل جامعه ملل،  (.129

 منعقدها که در معاهداتی که بین دولت صورتنیبد. شکل گرفتها المللی حمایت از اقلیتزمان یک نظام بینآن در 

ها تبعیض روا ندارند و حق استفاده د، نسبت به آننهایی وجود دارها اقلیتهایی که در آندولتتا  گردیدمقرر می ،شدمی

ه سشد و یک کمیته ضامن اجرای این تعهدات محسوب می عنوانبهها بدهند. جامعه ملل آناز زبان و مذهب خود را به 

 دی،محم وند وزینی )زارعی، بود شدهلیتشکها نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت

ساز صدور اسناد جهانی اول و دوم، زمینه هایها در چند سده اخیر و اتفاقات ناشی از جنگهمه این تالش (.54: 1392

 های مذهبی شد که ضرورتی بنیادین داشت.متعدد در باب اقلیت

 

 در ایران و جهان هااقليت بر آموزش سنادا راتيتأثبررسی 

 یرگذاریتأثدر نگاه اول این اسناد از نفوذ و  جهیدرنت ،نیستند آورالزامهای صادره از سازمان ملل با توجه به اینکه اعالمیه

لمللی ادر عرصه بین هاهنجار سازینهادینهدر  هااعالمیهین ااین نکته را فراموش کرد که نباید اما چندانی برخوردار نیستند. 

ها بر رعایت آن جهتنیازا رسوخ کرده والمللی آور بیندر اسناد الزام هااعالمیهبرخی از مفاد کما اینکه  .هستند رگذاریتأث

 تبعیض و نابردباری نوع هر محو اعالمیه تاکنون هرچند .(Durham, 1999) شده استهای عضو این اسناد الزامی دولت

ساز زبانی، زمینه و مذهبی نژادی، ملی، هایاقلیت به متعلق افراد حقوق به مربوط مذهب یا عقیده و اعالمیه بر اساس

 وردم در ها،این اعالمیه بازهماست اما  ها نشدهدر باب آموزش آن ژهیوبهمذهبی و  یهامختص اقلیتتشکیل کنوانسیونی 

                                                           
1 Peace of Westphalia 
2 Treaty of Berlin (formally the Treaty between Austria-Hungary, France, Germany, Great Britain and Ireland, Italy, Russia, 

and the Ottoman Empire for the Settlement of Affairs in the East) 



 

 

 ,Ghanea) اندپردازد بسیار کارا عمل نمودهمیکه بخشی از آن به موضوع آموزش مذهبی  مذهبیهای اقلیت حقوق

ن الملل جاری است بدوها در سطح بینو مقررات آن اندشدهلیتبد المللیها به عرف بینکه این اعالمیه ینوعبه. (9 :2003

این  هایی کهرهنمود و اساسی استانداردهای جهیدرنت .(Durham, 1999) آور باشدیک کنوانسیون الزام مانندبه کهآن

 ی مذهبیهااقلیت به متعلق افراد حقوق از اطمینان حصول جهت الزم اقدامات سایر و قانونی اقدامات اتخاذ برایها اعالمیه

حقوق متصل به  ازجمله مختلفها و دسترسی آنان به حقوق ها را به حمایت از اقلیت؛ دولتدندهمی ارائه در باب آموزش

میالدی،  1992اعالمیه  ژهیوبهها و همچنین صدور این اعالمیه .(Anonymous, 2019) است رهنمون ساختهآموزش 

 هااقلیت به مربوط تکالمشمیالدی شد تا برای  1995موجب تشکیل کارگروه از سوی کمیسیون حقوق بشر در سال 

 قرار گیرد. موردتوجههای مذهبی اقلیت ژهیوبهها اقلیت از حمایت و ارتقاء مورد در بیشتری اقدامات وشود  ارائهحل راه

میالدی ایجاد شد تا  2005 سال در بشر حقوق کمیسیون توسط هااقلیت مورد درعالوه بر این موقعیت کارشناس مستقل 

با کنار هم قرار گرفتن این دو  جهیدرنت .(OHCR, 2012) ها را به کمیسیون ارجاع دهدهای مربوط به اقلیتگزارش

 استانداردها و مقررات زمینه نفوذ و ترویجتوسط کمسیون حقوق بشر،  جادشدهیانظارتی  یسازوکارهاو  اعالمیه

صریح یا  طوربهسایر اسنادی که ذکر آن رفت و  نیهمچن .های مذهبی مهیا شدحق آموزش برای اقلیت کنندهنیتضم

ی دینی هااقلیت جامع در باب حق آموزش نسبتاًداشتند، موجبات ایجاد یک رژیم حقوقی  دیتأکها تلویحی بر حقوق اقلیت

 اند.را فراهم کرده

 دیکتأها در باب آموزش ، به برخی حقوق اقلیتذکرشدهمنشور حقوق شهروندی به تاسی از برخی مواد اسناد در ایران نیز 

است. در ماده  بردهنامتبعیض  هرگونههای آموزشی بدون اعمال از حق برخورداری از فرصت 8داشته است. ابتدا در ماده 

انش عات و دالدسترسی و برقراری ارتباط و کسب اط در زمینه آزادانه و بدون تبعیض برای دسترسیشهروندان  حقبه 33

شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و بر حق برخورداری  33نیز در تکمیل ماده  34اشاره دارد. ماده در فضای مجازی 

منشور نیز  97 هماد دارد. دیتأک زیآمضیتبع ریغ صورتبهکاربران های آموزشی و توانمندسازی تجارت الکترونیک، فرصت

منشور به  110ماده  تیدرنهااشاره دارد.  های قومی و مذهبیفارغ از تفاوتفرهنگی  ترویج حق ارتباطات بینبه اهمیت و 

تنفرهای قومی، مذهبی  گیریحق ندارد موجب شکل کسچیهها اشاره دارد و بر اساس آن یکی از مباحث مطرح در اعالمیه

 هایو سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه

رغم اینکه ضمانت اجرای مشخصی ندارد اما جنبه اعالمی نویس منشور، علیاین پیش .جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند

ر ها دساز ورود استانداردهای معینی در حوزه آموزش اقلیترخی مواد اسناد جهانی، زمینههمسویی نسبی با ب ژهیوبهآن و 

 ایران شده است.
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